
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล 
 เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา นักเรียน และผูด้้อยโอกาส  

(ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซ่ึงเป็นผู้ยากจน 
          หรือผูด้้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566) 

******************* 
   ด้วยเทศบาลตำบลโพทะเล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม โดยอาศัย
อำนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561  
 

                ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
ให้ได้รับ การศึกษาท่ีมีคุณภาพ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ี เทศบาลตำบล
โพทะเลให้ดีขึ้น เทศบาลตำบลโพทะเลจึงได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสท่ีเรียนดีแต่
ยากจน ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาท่ี สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
                ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา
สำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2566”  
                ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

หมวดที ่1 
ข้อความทั่วไป 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้  
                “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลโพทะเล  
                “ผู้บริหารท้องถิน่” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล  
                “นักเรียน” หมายความว่า ผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ท่ีมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลโพทะเล 
                “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลโพทะเล 
                “ผู้ยากจน” หมายความว่า ผู้ท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเล้ียง
ชีพ มีชีวิตอยู่ อย่างยากลำบาก และขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน  
             “ผู้ด้อยโอกาส” หมายความว่า ผู้ท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น  
             “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโพทะเล ตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

                              /หมวดท่ี 2 … 
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หมวดที่ ๒ 

ประเภทการศึกษา 
ข้อ 4. ประเภทการศึกษา  
 
                4.1 การให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา นักเรียนท่ีมีความยากจน และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ตามอัตราท่ีสถาบันการศึกษากำหนด  
                4.2 การให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็นในการศึกษาของนักศึกษา นักเรียนยากจน
หรือ ผู้ด้อยโอกาส ดังนี้  
          (1) ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละ 1,000 บาทต่อคน  
          (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละ 2,000 บาทต่อคน 
          (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษาละ 3,000 บาทต่อคน 
เทศบาลตำบลโพทะเลสามารถปรับเกล่ียจำนวนผู้ขอรับทุน ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ได้ 
 

หมวดที ่3 
คุณสมบัติของผู้รับทุน/หลักเกณฑ์การรับทุน 

 ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน  
                      5.1 เป็นผู้ท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลโพทะเล ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งป ี 
                      5.2 เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร  
                      5.3 เป็นนักเรียน นักศึกษาท่ีมีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส โรงเรียน หรือ 
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เห็นว่าต้องได้รับความช่วยเหลือจึงจะมีโอกาสศึกษาจนจบหลักสูตร 
                      5.4 นักเรียน นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาและศึกษาอยูใ่นโรงเรียนระดับอนุบาล 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อยู่ในสถานศึกษาของรัฐ  
                     5.5 ผู้รับทุนการศึกษาของเทศบาลตำบลโพทะเล จะต้องไม่เป็นผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาอื่นใด
และไม่เข้าโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
                     5.6 ทุนการศึกษาของเทศบาลตำบลโพทะเล เป็นแบบให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใดๆ แก่ผู้รับทุน
จน สำเร็จการศึกษา ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรของแต่ละสถาบันการศึกษากำหนด หาก เกิน
จากนี้ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /หมวดท่ี 4… 
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หมวดที ่4 

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน 
 

ข้อ 6 หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน 
      6.1 แบบคำขอรับทุนการศึกษาพร้อมติดรูปถ่าย 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ขอรับได้ท่ีกองสวัสดิการ
สังคม สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล) 
      6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นขอรับทุน จำนวน 1 ชุด 
      6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด 
      6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง จำนวน 1 ฉบับ 
      6.5 หนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 ฉบับ 
      6.6 เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงว่าเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษานั้นๆ 
      6.7 ใบแสดงผลการเรียนปีล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ 
      6.๘ สำเนาบัตรสวัสดิการของรัฐ(บัตรคนจน) ของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง 
      6.9 รูปถ่ายสภาพบ้าน และทรัพย์สินของครอบครัวผู้ขอรับทุนการศึกษา 
      6.10 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ,ใบหย่า,ใบมรณะบัตร 
 

หมวดที ่5 
การรับสมัคร/การยืนใบสมัคร 

ข้อ 7. การรับสมัคร/การยื่นใบสมัคร 
        7.1 สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครการขอรับทุนการศึกษาของเทศบาลตำบลโพทะเล ได้ท่ี 
กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล  
        7.2 ยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ท่ี กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบล
โพทะเล ต้ังแต่วันท่ี 1-15 มีนาคม 2566 ถึงต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาทำการ 
 

หมวดที ่6 
วิธีการคัดเลือกผู้รับทุน 

 
ข้อ 8 วิธีการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษา และขอรับความช่วยเหลือ 
         ข้อ 8.1 ผู้ขอรับทุนการศึกษา และขอรับความช่วยเหลือ ยื่นแบบขอคำขอฯ 
         ข้อ 8.2 เทศบาลตำบลโพทะเล ตรวจสอบรายช่ือ คุณสมบัติ เอกสารการรับสมัคร ลงพื้นท่ีตรวจสอบ
สภาพและบริบทของผู้รับความช่วยเหลือ และเสนอรายช่ือต่อนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล 
         ข้อ 8.3 กองสวัสดิการสังคม เสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบล
โพทะเล 
         ข้อ 8.4 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโพทะเล พิจารณาเห็นชอบ และประกาศ
รายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา และได้รับความช่วยเหลือ  
 
 
           /เทศบาล... 
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หมวดที่ 7 

การพิจารณา 
 
           คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโพทะเล เป็นผู้เพื่อพิจารณาคัดเลือก นักเรียน 
นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็นในการศึกษา          
โดยดำเนินการประชุมพิจารณาตรวจสอบและกล่ันกรองคุณสมบัตินักเรียน  นักศึกษา ผู้สมัครขอรับ
ทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือของเทศบาลตำบลโพทะเล ตามหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน 
นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนด และเสนอนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล 
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษา 

หมวดที่ 8 
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน/ผู้ได้รับการคัดเลือก 

 
ข้อ 9 ประกาศช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาและให้ความช่วยเหลือ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล ให้ทราบเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับต้ังแต่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 
 
ข้อ 10. กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว่า นักเรียน นักศึกษาท่ีมีรายช่ือรับทุนการศึกษาตามประกาศฯ ได้ให้
ข้อมลูหรือแสดงหลักฐานประกอบการรับสมัครเอกสารอันเป็นเท็จ เทศบาลตำบลโพทะเล สามารถตัดสิทธิ์การ
รับทุนนี้ได้ทันท่ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และนักเรียน นักศึกษา ไม่สามารถมีสิทธิขอรับทุนขอรับ
ทุนการศึกษาได้อีก เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็น ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลตำบลโพทะเล 

 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   

ประกาศ   ณ  วันท่ี  20  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕66 
 
 
 

(นายสิทธิศักดิ์  ศรีสง่า) 
นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล 

 
 
 
 
 
 
 



  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง ค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(ค่าลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา) ค่าบำรุงห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ค่าบำรุงกีฬา ค่า
บำรุงห้องพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์ ซึ่งทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียนเป็น
ประจำทุกป ี
 2. ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และหนังสือ หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การขีดเขียนและซื้อหนังสือที่จำเป็นในการศึกษา รวมทั้งกระเป๋าใส่หนังสือเรียนด้วย 
 3. ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับไปโรงเรียน หมายถึง เงินค่าเครื่องแต่งกายตามระเบียบที่สถาบัน
ศึกษากำหนดไว้ หรือค่าเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่ใช้สวมใส่ไปโรงเรียนตามปกติประจำทุกวัน เช่น ชุด
ยุวกาชาด เนตรนารี ลูกเสือ ชุกพละศึกษา รวมทั้งค่ารองเท้านักเรียนและถุงเท้านักเรียนด้วย 
 4. ค่าพาหนะโดยสาร หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าพาหนะโดยสารเป็นปกติระหว่างที่อยู่อาศัยกับ
สถานศึกษา ถ้าใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง จะประมาณจากค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย 
 5. ค่าอาหารรับประทานนอกบ้าน หมายถึง จำนวนเงินซึ่งผู้กำลังเรียนอยู่ จ่ายเป็นค่าอาหารใน
ช่วงเวลา ที่ไปเรียนหนังสือประจำวันโดยปกติ ได้แก่ อาหารมื้อกลางวัน หรืออาจเป็นอาหารมื้ออื่น
ที่บุคคลนั้นจ่ายนอกบ้านด้วยตนเอง รวมทั้งค่าอาหารที่ผู้กำลังเรียนจ่ายให้กับโรงเรียนโดยไม่ได้อยู่
หอพักของโรงเรียนด้วย 
 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่ เงินกินเปล่า เงินที่จ่ายเป็นค่าบำรุงพิเศษ ซึ่งไม่
รวมอยู่ใน ข้อ 1 (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ค่าอุปกรณ์การฝีมือ อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ 
ค่าใช้จ่ายสำหรับไปทัศนศึกษา การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี การทำกิจกรรมพิเศษ ค่าเรียนพิเศษ 
ค่ารถไปห้องสมุด หรือกรณีที่นักเรียน/นักศึกษา อาศัยอยู่ในหอพักหรือบ้านของผู้อื่น และต้องจ่าย
ค่าที่พักและอาหาร เหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายในหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย 
 
 


